
Két dudás egy csárdában 

Összehasonlító elemzés két osztályomba járó fiúról

A  2.  a.  osztályba  13  tanuló  jár.  Nem  tanítok  tantárgyat,  gyógypedagógusként  grafomotoros
fejlesztést,  nyelvi  fejlesztést,  ill.  viselkedés   terápiát  végzek  kisebb  csoporttokban,  ill.  párban.
Azonban  osztályfőnök  helyettesként  sok  időt  töltök  az  osztályban,  szünetekben,  heti  3  délután
tanulószoba,  ill.  napközi  tartásával,  iskolai  programokon,  órai  hospitálások  alkalmával,
esetmegbeszélések, szülőkkel történő megbeszélések kapcsán. 
Így lehetőségem van több oldalról is megismerni a gyerekeket. 

Zs.  erős  testalkatú,  öntörvényű  gyerek.  Van  egy  kishúga.  A  szülők  nagyon  odafigyelnek  a
gyerekekre. Zs. megjelenése, ruházata rendezett, felszerelése hiánytalan. Önkiszolgálásban ügyes.
Első osztályban fokozottan motivált volt a tanulásra, feladatvégzésre. Nagyon fontos volt számára,
hogy mindenben az első legyen. Akár sorban állásról, akár a matematika házi feladat elvégzéséről
legyen szó. Mára ez az igyekezet odáig fajult, hogy kapkod, ebből adódóan sokat hibázik, sőt a
tettlegességtől sem riad vissza, hogy elérje az elsőséget.  A kooperatív feladatokban és a szabad
játékban  is  irányító  szerepre  tör,  de  erőszakossága  (üvöltözés,  káromkodás,  verekedés)  miatt
gyakran kerül konfliktusba társaival. Hisztivel reagálja le, ha nem akarnak vele játszani, vagy ha a
többiek bármit az ő elképzelésétől eltérően valósítanak meg.  Egyáltalán nem mutat érdeklődést más
érzelmei, gondolatai iránt. 
Nagyon tájékozott és értelmes gyerek, jól meg tudja fogalmazni véleményét, kritikáját. Kiborulásai
alkalmával többször elmondta, hogy őt nem szereti senki, nem akarnak vele játszani a többiek, még
az unokatestvérei születésnapjáról is haza kellett mennie a múltkor, mert úgy viselkedett. 
Gyakran érkezik igazán drága játékokkal az iskolába. (Véleményem szerint ezek az otthoni hisztik
és követelőző magatartás eredményei).

B. szintén erős,  de inkább duci testalkatú fiú.  Előfordul,  hogy testi  erejét  „véletlenül”használja.
Szülei elváltak, de látszólag jó kapcsolatban vannak. Rendszeresen együtt jelennek meg az iskolai
rendezvényeken, felváltva hozzák, viszik B-t. Nővére 5 évvel idősebb nála. B. beszámolói alapján
sokat  beszélgetnek  otthon.   Nagyon  érdeklődő,  sokat  és  kissé  már  felnőttes  stílusban  beszél
élményeiről. Sokat játszik számítógépes játékokkal, melyekről sokat és szívesen mesél. Rendezett a
megjelenése,  felszerelésére  nem  túl  igényes.  Lassú  tempóban  dolgozik,  szeret  inkább  mással
foglalkozni,  álmodozni.  Ő  is  igyekszik  irányítani  a  közös  játékot,  de  elfogadja  mások  ötletét,
véleményét. Kooperatív feladatok alkalmával segítőkész, jól rendszerez, de hamar ki is száll, mert
„elfáradt”. Nagyon érzékeny. Meghatódik egy-egy zene, vagy mese hallatán. Udvarias és figyelmes.
Nagyon rosszul érinti, ha a társai az alkatára, a testsúlyára tesznek megjegyzést. 
Az  utóbbi  időben  egyre  gyakrabban  fordul  elő,  hogy  B.  vetít  (olyan  dolgokról  mesél,  amik
nyilvánvalóan nem igazak), ill. színészkedik. 

Azért  választottam ezt  a  két  fiút,  mert  meglátásom szerint  mind  a  ketten  igyekeznek a  vezető
pozíció betöltésre. Versengés indult meg köztük a szerepért. Azonban alapvető különbség van az
indíttatásukban, az eszközeikben, és a céljukban. Valamint önismeretük, önértékelésük lényegesen
más tartományban helyezkedik el. 

A SEDS teszt eredményei:   Zs. 56 pont        70 %   Veszélyeztetett
                                              B.  42 pont        96 %   Átlagos 



Terület Zs. B. 

I. Osztálytársakkal való interakció kerülése 10 5

II. Asszertív kommunikáció 15 12

III. Pedagógusokkal való interakció kerülése 10 5

IV. Nem megfelelő viselkedés minták 9 7

V. Depresszív reakciók 8 5

VI. Fizikai és félelmi reakciók 9 8

Nagyon érdekes volt számomra ezek alapján a kérdések alapján végignézni a gyerekek viselkedését.
Sok részlet most vált láthatóvá és érthetővé számomra. 

Zs.  öntörvényűsége  korábban  is  egyértelmű  volt  számomra,  de  meglep,  hogy  a  társaival  és  a
pedagógusokkal való interakció kerülésében is ilyen magas pontszámot kapott. Eddig nem tűnt fel,
hogy ennyire nem figyel oda másokra. Saját maga számára abszolút ő a középpont és másoktól is
ezt a hozzáállást várja el. Ennek megfelelően az asszertív kommunikáció terén is magas pontszámot
ért el. Bár pontszámai alapján éppen hogy csak átlépett a veszélyeztetett zónába, komoly nehézséget
látok  Zs.  közösségben  való  beilleszkedésében,  és  leginkább  a  számára  áhított  vezető  pozíció
megszerzésében, megtartásában. 
Az  érzelmi  intelligencia  fejlesztő  feladatok  segítségével  célom  egy  reális  énkép  kialakítása,
valamint a másokra való odafigyelés, empátia fejlesztése, az önkifejezés elfogadhatóbb módjainak
bemutatása és beépítése, valamint az együttműködési készség fejlesztése. 

B. jólelkű, jó szívű fiú. A társaival, tanáraival szemben figyelmes. Eredménye alapján az átlagos
övezetbe esik. Az asszertív kommunikáció terén ért el viszonylag magas pontszámot. B. rendkívül
érzékeny, - a legkisebb sérelem, vagy bosszúság miatt is sírva fakad -  az önismeret fejlesztésével
jól megerősíthető. Alaptermészete, a másokra való odafigyelés képessége, együttműködési készsége
miatt  szervez  része  az  osztálynak.  Az  érzelmi  intelligencia  fejlesztő  feladatokat  nagyon  fogja
élvezni, és eddigi tapasztalataim alapján jól értelmezi és beépíti. 

 


